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ERWIN, GLUNDEREND MET EEN KLEINE ERKENNING. TERECHT, WANT HIJ

LIET ONS AL ZO VAAK MEEGENIETEN VAN PRACHTIGE BOUWSELS.
π

Op jaarlijkse controle
Zo leek het wel. Mei stond in het teken van de jaarlijkse statutaire vergadering
met alle leden. De cijfers werden door Willy op tafel gelegd en ondanks een aan-
tal onvoorziene omstandigheden, konden we stellen dat Ipms-Gent op koers zat.
De leden keurden de werking goed en de voorzitter lichtte verder de nieuwighe-
den toe. Een aantal mensen zetten een stapje terug en nieuwe krachten zullen het
bestuur vervoegen. Peter en Erwin “treden uit” en we zeggen: “Welkom, Marc en
Guy!”. Verder zal voortaan Luc (proficiat!) de taak waarnemen als ondervoorzitter
van onze club. Erwin werd bovendien ter plaatse gehuldigd en een dankwoordje
ging ook nog naar de mensen achter de nieuwe website: Arne, Peter en Johan.

Tijdens de maanden juni en juli is er de tentoonstelling in het Zwijnaardse Ocmw-
Zorgcentrum “Zonnebloem”. Een aantal kasten zijn er ter beschikking gesteld
zodat onze club daar de werken kan tonen. Te bezoeken tussen 10 en 18 uur.

En niet vergeten, later dit jaar is er het gezellig samenzijn in ons vergaderlokaal
alwaar spijs en drank voorzien zal worden. 

Water op wielen
Erwin toonde ons meteen de vorderingen met
enkele “Water Tank Trucks”. We spraken hier
van de Amerikaanse GMC CCKW 353. De
“gesloten versie” is een Italeri kit. De “open”
versie was een Italeri kit met een cabine uit de
sparebox. Het kleine aanhangwagentje was
een Italeri Vietnam versie, echter omge-
bouwd. De wielen zijn bvb. van een GMC. Alle
voertuigen waren zorgvuldig waarheids-
getrouw gedetailleerd. Water, een hoogst
belangrijk element ter ondersteuning van de
troepen. 
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Claude levert Engelse
klasse op schaal 1/72
Claude verraste ons met een wonderbaar-
lijke Engelse Handley Page Heyford. Een
model op 1/72 welke dienst deed in
September 1938. We lazen: Heyford Mk III ‘C’
Flight. No. 102 (B) Squadron. RAF, Driffield.
Yorkshire. Dit 102 Squadron was een Royal
Air Force nachtbommenwerper squadron in
WW I. Het bracht nachtelijke aanvallen in
Duitsland en opereerde vanuit Frankrijk tot
1919. In 1935 werd dit squadron terug oper-
atief met deze “Handleys” en werd het deel
van No 4 Group (Bomber Command) in
Driffield. Van de “Heyford III” werden er 70
gebouwd.

Deze bommenwerper is een heel oude
Matchbox kit. Puik en secuur uitgevoerd. En
bovendien niet zo vaak te zien, dit model!

1/72

En de prijs gaat naar …
Terug een voltreffer, deze serie Porsches van
Willy Jacxsens. Hij behaalde op de beurs in
Moorsele een heus diploma met een blin-
kende en bonte lijn van Porsches. 

Van links naar rechts zagen we de Fujimi
“928”, de Tamiya “911” en de Fujimi “911”.
Willy gebruikte voor de speciale métalisé-
effecten Motib autospuitlak. Dit gaf een
mooi resultaat, net als de echte dus. Een
serie van goud op schaal 1/24. 

Funny Sherman gespot
Op Sherman gebied blijft onze Willy De Cock nooit
achter. Dus was hij als eertse klaar met de ruw-
bouw van de Sherman “Toon” versie van Meng.
Compleet met een .50 en een extra schepje!
Grandioos plezier verzekerd.

Op de Ipms-Gent-tafels

1/24



IPMS-Gent / Nieuwsbrief 05-2018 / 3

Guy werkt aan de “safety”
Guy toonde ons een rally-special.  We zagen een
BMW M2 Coupé, 2016 als Safety Car uitvoering.
Origineel was dit een model voor de Moto GP
races, waar het als Safety toerde. Guy converteerde
het naar de rallywereld, nl. de TAC Rally. Daar doen
deze wagens de verkenning vooraleer de echte ra-
cers over het rallycircuit scheuren. Om op veilig-
heid te controleren en het publiek tevens ok is, 
rijden deze wagens uit. We krijgen een “000”, een
“00” en tenslotte een “0”
die als een echte rallywa-
gen de baan op gaat.
Daarna mag de race
effectief van start.
Het model is van Mini-
champs (metal die-cast
model) op 1/18. Deze
werd door Guy compleet
gestript en uiteen ge-
haald. Verder opnieuw
gespoten (mat zwart en
eigen interpretatie) en
van details voorzien. Ook
zijn een aantal nieuwe
stickers gemaakt. De
lichteffecten komen uit
Jägermeister (!!!) gad-
gets. Omdat de lichten
onafhankelijk en niet terzelfdertijd mochten gaan,
zitten er twee printplaatjes in de wagen. Er werd
heel wat uitgetest om dit geregeld te krijgen! Een
resultaat om trots op te zijn.

Heerlijke ongein van Erik
Erik De Smet toonde ons een opmerkelijke Alpha
Jet. Hijzelf noemt dit de “Alpha J-egg”. Deze 
grappige uitvoering is een combinatie van de 

Hasegawa T-4 Egg Plane met staart
en vleugels van een Matchbox
Alpha Jet. Serieuze vliegtuigspot-
ters, gelieve zich te onthouden.
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Vergaderdata 2018

dinsdag 5 juni          ‘Stuart’ Historiek
dinsdag 3 juli
dinsdag 7 augustus
dinsdag 4 september
dinsdag 2 oktober
zaterdag 13 oktober Ipms-Gent dinner
dinsdag 16 oktober Extra W.I.P
dinsdag 6 november
dinsdag 20 november Extra W.I.P
dinsdag 4 december Sinterklaasavond

- onderwerpen volgen of onder voorbehoud -

telkens van 20 tot 22 uur, 
in Feestzaal Sint-Godelieve, Sint-Godelievestraat 59,
9032 Wondelgem.

Frederik met straffe vogel
Een straffe Kitty Hawk kit, deze Bell UH-1Y “Venom” van
Frederik op 1/48. Op die schaal neemt deze 4-bladige
“vogel” al heel wat plaats in.
De UH-1Y is een verbeterde versie van de oude Bell
“Hueys”. Dit zeer krachtig gevechtstoestel diende de US
Marines en werd reeds ingezet bij conflicten in Irak en
Afghanistan.

Corsair-II A-7DCorsair-II A-7D

1/72

1/48

Marc is terug met geslaagde panellines
Marc De Pauw presenteerde ons zijn versie van de Corsair II A-7D. Al waren
er enkele minuscule onjuistheden volgens de kenners, dit model op 1/72 

was zonder meer geslaagd. Heel mooie
panellines ook. Kit van Fujimi.


